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Bancários e demais categorias realizam ato
em defesa dos direitos dos trabalhadores
e contra a reforma da Previdência
Na quarta-feira (20) foram
realizadas mobilizações em diversas partes do País contra a reforma da Previdência Social. No
Rio de Janeiro, bancários e trabalhadores das demais categorias
se reuniram no Boulevard Carioca (próximo à estação do metrô
Carioca), para manifestação em
oposição à retirada de direitos e a
precarização da aposentadoria de
milhões de brasileiros. O Ato foi
convocado pela CUT (Central Única dos Trabalhadores) e demais
centrais sindicais e associativas.
Paulo Matileti, Presidente
da APCEF/RJ e Vice-Presidente
do Sindicato dos Bancários do
Rio de Janeiro esteve presente ao

Ato para reivindicar direitos dos
empregados da Caixa Econômica
Federal e dos bancários em oposição aos absurdos propostos na
PEC da reforma da Previdência.
“A importância da unidade dos
trabalhadores nesse momento
em defesa dos nossos direitos é
fundamental. Por isso, conto com

a participação e apoio dos empregados da Caixa e dos bancários
nessa árdua batalha que travamos com este governo”, disse.

Novos empossados na Funcef
vieram do mercado privado
A Funcef, na terça-feira, 19 de
fevereiro, nomeou os novos membros para os cargos na diretoria
executiva e conselho deliberativo
(CD) da Fundação. Nessa administração, indicada pela Caixa, Renato Villela assumiu a presidência no
lugar de Carlos Vieira. O novo presidente já foi secretário de Fazenda dos estados do Rio de Janeiro
(governo Pezão) e também de São
Paulo (governo Alckmin).

A diretoria de Participações
Societárias e Imobiliárias será
comandada por Andrea Morata
Videira, considerada expert do
setor financeiro. Já no CD, indicados pela patrocinadora, assumiram André Nunes (presidente) e
os conselheiros titulares Antônio
Carlos Ferreira de Sousa e David
Pedro Corrêa, todos profissionais
de mercado e tidos como conhecedores do setor financeiro.

“A direção da CEF ao buscar nomes alinhados com o mercado privado está de forma direta oxigenando na Funcef a sua
atual política privatista. Nós,
empregados ativos e também os
aposentados da Caixa Econômica Federal 100% pública, precisamos ficar atentos a essa onda
de indicações de gente do “mercado”, pontuou Paulo Matileti,
Presidente da APCEF/RJ.

